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REGULAMENT 
de organizare si funcţionare a Comisiei Centrale de 

Control Financiar şi a Comisiilor de Control Financiar de 
la nivelul filialelor de Cruce Roşie 

 
 

 DISPOZIŢII  GENERALE  
 
 În conformitate cu statutul Societatii Naţionale de Cruce Roşie 
din România aprobat de Adunarea Generala a S.N.C.R.R., conform 
Hotărârii nr. 10/08 martie 2003, controlul financiar al gestionării 
patrimoniului şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aflat la 
dispoziţia structurilor deliberative este organizat sub forma comisiilor 
de control financiar, în mod distinct, atât la nivelul filialelor S.N.C.R.R. 
cât şi pe ansamblul S.N.C.R.R. 
 Comisiile de control financiar de la nivelul filialelor sunt compuse 
din 3 (trei) membri aleşi în adunările generale ale filialelor pentru un 
mandat de 4 (patru) ani. 
 Comisia centrală de control financiar este compusă din 5 (cinci) 
membri, aleşi de Adunarea Generală a S.N.C.R.R. pentru un mandat 
de 4 (patru) ani. 
 Principalele atribuţii ale Comisiei Centrale de Control Financiar 
sunt următoarele : 

a. verificarea modului în care este administrat patrimoniul 
S.N.C.R.R. la nivelul filialelor şi al sediului central; 

b. acordarea de consultanţă privind elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.N.C.R.R. la solicitarea directorului general; 

c. sesizarea cu promptitudine a Comitetului de Direcţie în cazul 
constatării unor nereguli de natură financiar-contabilă; 

d. întocmirea raportului asupra execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.N.C.R.R. şi prezentarea acestuia Consiliului Naţional 
înainte de aprobare. 
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 Întreaga activitate a Comisiei Centrale de Control Financiar şi a 
comisiilor de control financiar de la filiale se desfăsoara pe baza 
actelor normative elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest 
domeniu de activitate pentru care s-a întocmit prezentul Regulament 
de control financiar, contabil şi de gestiune stabilit în baza Legii nr. 
82/1991 republicată şi a Normelor Ministerului Finanţelor Publice 
ţinând cont de modificările legale la zi. 
 Îndrumarea şi controlul activităţii comisiilor de control financiar de 
la filiale se realizează de Comisia Centrală de Control Financiar a 
S.N.C.R.R. conform capitolelor şi articolelor stabilite în baza Legii 
Contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi a normelor Ministerului 
Finanţelor Publice. 
 Conform reglementărilor legale, controlul asupra gestiunilor se 
face anual şi ori de câte ori este nevoie. 
  

Cap. I. INTEGRITATEA MIJLOACELOR MATERIALE ŞI  
BĂNEŞTI DEŢINUTE CU ORICE TITLU 

 
 Art. 1. Existenţa faptică a numerarului, a celorlalte materiale sau 
valori: timbre, calendare, carnete de membru, aparate radio, TV, 
aparate video, obiecte de inventar, mijloace fixe, inclusiv filme, 
diapozitive etc. 
 Art. 2. Verificarea depozitelor de ajutoare materiale primite din 
ţară sau străinătate, sub orice formă. 
 Art. 3. Respectarea disciplinei de casă şi a celei bugetare în 
realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor: 

- modul de evidenţiere a veniturilor din cotizaţii, donaţii, 
sponsorizări, alte acţiuni, vânzarea unor bunuri etc.; 

- depunerea în termen a cotizaţiilor, donaţiilor şi a tuturor 
încasărilor în conturile de la bancă; 

- utilizarea sumelor primite de la Sediul centralal Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România (investiţii, pom de 
Crăciun, Paşte etc.); 

- utilizarea sumelor primite de la Guvern, FISCR, CICR; 
- confruntarea extrasului de cont curent de la bancă cu 

operaţiunile de încasări şi plăţi din registrul de casă; 
- controlul încrucişat între extrasele de cont de la bancă cu 

evidenţa de la unităţile unde are contul de decontare filiala de 
Cruce Roşie. 
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Documentele supuse controlului: registrul-jurnal şi registrul 

numerelor de inventar, care se numerotează şi se sigilează înainte de 
depunerea la organele fiscale teritoriale, pentru parafare şi înregistrare, 
registrul de casă, balanţele de verificare, cartea mare, chitanţierele cu 
regim special, carnetele de membru pentru cotizaţii, donaţii, extrasele 
de cont de la bancă, carnetele de CEC, chitanţierele pentru depunerea 
numerarului, dispoziţiile de încasare şi de plată, notele contabile, 
procesele-verbale de predare-primire, facturile, notele de intrare-
recepţie, bonurile de consum, fişele de magazie, fişele conturilor 
sintetice şi analitice, etc.  
 
 

Cap. II. APROVIZIONAREA, RECEPŢIA ŞI UTILIZAREA 
MIJLOACELOR MATERIALE 

 
Art. 4. Respectarea prevederilor legale privind recepţia, 

gestionarea, depozitarea şi eliberarea materialelor provenite din 
fonduri proprii, precum şi a ajutoarelor materiale, respectarea normelor 
PSI. 

Art. 5. Utilizarea mijloacelor materiale în scopul pentru care au 
fost achiziţionate sau primite şi starea în care se găsesc. 

Art. 6. Respectarea normelor de consum şi realitatea 
consumurilor, a materialelor folosite pentru lucrările de amenajări, 
reparaţii, întreţinere, inclusiv pentru mijloacele de transport 
proprietatea Crucii Roşii etc. 

Art. 7. Legalitatea şi realitatea operaţiunilor de scoatere din 
funcţiune şi din uz a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar sau a 
declasării materialelor. 

Art. 8. Utilizarea mijloacelor de transport auto din dotare şi 
consumul de carburanţi şi lubrefianţi faţă de cotele stabilite de 
kilometrii parcurşi şi controlul modului de gestionare, utilizare şi 
justificare a carburanţilor şi lubrefianţilor. 

Documentele supuse controlului: anexele la buget, situaţiile 
definitive de lucrări, procesele-verbale de recepţie, de scoatere din 
funcţiune sau din uz şi de declasare, bonurile de consum, fişele de 
magazie şi contabilitate, foile de parcurs etc. 
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Cap. III. ÎNCADRAREA ŞI SALARIZAREA PERSONALULUI, 
PRECUM ŞI A CELORLALTE DREPTURI CUVENITE ACESTUIA, 

EXACTITATEA ŞI REALITATEA DREPTURILOR PLĂTITE, 
PRECUM ŞI A REŢINERILOR 

 
 Art. 9. Respectarea numărului de posturi aprobat, conform 
statului de funcţiuni, legalitatea şi realitatea plăţii salariilor, acordarea 
sporului de vechime, calcularea şi reţinerea impozitului pe salarii, CAS, 
şomaj, pensii suplimentare, contribuţia pentru sănătate şi fond pentru 
accidente de muncă. 
 Art. 10. Legalitatea privind acordarea premiilor anuale. 
 Art. 11. Legalitatea privind plata unor colaborări pe bază de 
contract individual de muncă. 
 Art. 12. Respectarea criteriilor de acordare a premiilor voluntarilor 
şi personalului Crucii Roşii. 
 Documentele supuse controlului: statele de funcţiuni, 
contractul individual de muncă, statele de plată a salariilor, carnetele 
de muncă, dispoziţiile de plată a impozitului, CAS, pensii suplimentare, 
şomaj, chirii, rate etc; fişele şi notele contabile. 
 
 

Cap. IV. LEGALITATEA, REALITATEA ŞI NECESITATEA 
CELORLALTE PLĂŢI ŞI CHELTUIELI ÎN NUMERAR  

ŞI PRIN VIRAMENT 
 

 Art. 13. Legalitatea, realitatea, necesitatea şi economicitatea 
plăţilor efectuate în numerar sau prin cont pentru cheltuieli 
administrativ-gospodăreşti, procurări de materiale, obiecte de inventar, 
mijloace fixe, deplasări, abonamente radio-TV, la Monitorul Oficial, 
ziare-reviste, întreţineri şi reparaţii ale clădirilor şi mijloacelor de 
transport, remunerarea colaboratorilor, organizarea de acţiuni specifice 
Crucii Roşii, plata ajutoarelor materiale etc. 
 Art. 14. Respectarea procentajului cheltuielilor cu caracter social 
specifice activităţilor de Cruce Roşie, faţă de cheltuielile administrativ-
gospodăreşti ale filialelor. 
 Art. 15. Încadrarea în cheltuielile bugetare  aprobate şi legalitatea 
virărilor de sume prevăzute de la un articol şi capitol bugetar la altul. 
 Documentele supuse controlului: bugetul de venituri şi 
cheltuieli, referatele de necesitate, facturi, note de plată, avizele de 
expediţie, statele de plată, extrasele de cont, ordinele de deplasare în 
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ţară şi străinătate, deconturile justificative, notele de comandă, 
devizele, procesele-verbale de recepţie, contractele cu colaboratorii 
etc. 
 

Cap. V. EFECTUAREA INVENTARIERII PERIODICE, 
REGULARIZAREA DIFERENŢELOR 

 
 Art.16. Se controlează: efectuarea inventarierii patrimoniului în 
condiţiile şi la intervalele legale, stabilirea rezultatelor, înregistrarea 
diferenţelor, valorificarea rezultatelor şi măsurile luate pentru 
recuperarea pagubelor la termenele stabilite prin dispoziţiile în vigoare. 
 Documentele supuse controlului: dispozitiile  de constituire a 
comisiilor de inventariere, registrul-inventar, registrul numerelor de 
inventar, listele de inventariere şi procesele-verbale întocmite cu 
această ocazie, fişele de magazie etc; modul de scoatere din evidenta 
a mijloacelor fixe, obiecte de inventar si materiale, dispozitia de numire 
a comisiei de casare a acestor bunuri. 
 

Cap. VI. RESPECTAREA NORMELOR DE ÎNTOCMIRE, 
CIRCULAŢIE A DOCUMENTELOR PRIMARE,  

A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL  
ŞI DE CONDUCERE A EVIDENŢEI CONTABILE 

 
 Art. 17. Organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabile 
(mijloace fixe, valori materiale, ajutoare primite din ţară şi străinătate, 
venituri, cheltuieli, debitori, creditori, furnizori etc.). 
 Art. 18. Întocmirea şi utilizarea potrivit „Normelor metodologice 
ale Ministerului Finanţelor Publice” şi normelor structurilor deliberative 
ale SNCRR, a documentelor justificative şi contabile. 
 Art. 19. Concordanţa datelor din evidenţa contabilă şi cea 
tehnico-operativă, conducerea clară, corectă şi la zi a evidenţelor. 
 Art. 20. Procurarea formularelor cu regim special, încredinţarea 
lor unor persoane special desemnate, evidenţa corectă, utilizarea şi 
justificarea acestora. 
 Documentele supuse controlului: documentele primare, notele 
şi fişele contabile, comenzile, dispozitiilor de împuternicire conform 
legilor in vigoare , fişele şi registrul de evidenţă a formularelor cu regim 
special şi actele de procurare a acestora. 
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Cap. VII. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI 
FINANCIAR-PREVENTIV (CFP) 

 
 Art. 21. Se controlează organizarea acestei acţiuni (emiterea 
dispozitiei de numire, operaţiunile supuse şi modul de exercitare a 
CFP-ului). 
 Documentele supuse controlului: dispozitia de numire a 
persoanei (contabil sef) care exercită CFP-ul, contractele, comenzile, 
documentele de încasări şi plăţi sau orice alte documente pe baza 
cărora se efectuează operaţiuni ce modifică patrimoniul etc. 
 

Cap. VIII. APLICAREA MĂSURILOR PENTRU PREVENIREA, 
RECUPERAREA PAGUBELOR ŞI STABILIREA 

RĂSPUNDERILOR PENTRU DIMINUAREA PATRIMONIULUI 
 

 Art.22. Se controlează: asigurarea securităţii numerarului, 
efectuarea controalelor la casierie de către cei în drept, gestiunea 
ajutoarelor materiale, recuperarea eventualelor pagube, evidenţa şi 
urmărirea debitorilor. 
 Documentele supuse controlului: procesele-verbale de 
verificare a casieriei (lunar), a celorlalte gestiuni de materiale, obiecte 
de inventar, mijloace fixe şi alte valori anual; procesele-verbale de 
predare-primire, hotărârile stabilite de instanţele judecătoreşti, notele 
contabile şi fişele de evidenţă. 
 

Cap. IX. RESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE 
CU PRIVIRE LA DREPTURILE, OBLIGAŢIILE 

ŞI RĂSPUNDERILE GESTIONARILOR 
 

 Art. 23. Se controlează numirea în funcţia de gestionar (casier, 
gestionar depozit ajutoare materiale), cu respectarea condiţiilor de 
vârstă, stagiu, studii şi cunoştinţe profesionale, existenţa comunicărilor 
de la organele de poliţie privind antecedentele penale, dovada de la 
unitatea unde a lucrat cu privire la pagubele produse, constituirea şi 
reţinerea în cuantum legal a garanţiilor băneşti şi suplimentare. 
 Documentele supuse controlului : dosarele personale, 
comunicări ale organelor de poliţie, dovezi de la vechiul loc de muncă, 
contracte de garanţie, fişe contabile, etc. 
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Cap. X. MODUL DE REALIZARE A MĂSURILOR STABILITE 

LA VERIFICĂRILE EFECTUATE ANTERIOR DE COMISIA 
DE CONTROL FINANCIAR SAU DE COMISIA CENTRALĂ 

DE CONTROL FINANCIAR 
 

 Art. 24. Se controlează realizarea măsurilor stabilite la verificarea 
anterioară, eficacitatea măsurilor luate de conducerea filialei şi 
realitatea comunicărilor făcute către organul de control. 
 Documentele supuse controlului: procesul-verbal de control, 
fişele de evidenţă contabilă, comunicările pentru confirmarea 
remedierii deficienţelor etc. 
 
 

Cap. XI. REALITATEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN 
BILANŢUL CONTABIL ŞI EXECUŢIA BUGETARĂ 

 
 Art. 25. Se controlează întocmirea dărilor de seamă contabile,  în 
conformitate cu normele Ministerului Finanţelor Publice privind 
inchiderea exerciţiului financiar şi cu normele structurilor deliberative 
ale SNCRR, sub raportul cuprinderii formularelor şi indicatorilor, 
realitatea datelor privind executarea bugetului, analiza prevederilor 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe bază de bilanţ. 
 Documentele supuse controlului : darea de seamă, execuţia 
bugetară, bilanţul contabil, fişele analitice şi sintetice din evidenţa 
contabilă şi extrasele de cont. 
 
 

Cap. XII. MODUL DE REZOLVARE A SESIZĂRILOR, 
RECLAMAŢIILOR ŞI CERERILOR ADRESATE DE 

DIFERITE PERSOANE PRIN SCRISORI ŞI LA AUDIENŢE 
 

 Art. 26. Modul de înregistrare a sesizărilor, reclamaţiilor şi 
cererilor petiţionarilor adresate conducerii SNCRR şi filialelor de Cruce 
Roşie, prin scrisori, organizarea şi ţinerea audienţelor, înregistrarea 
acestora şi modul de soluţionare a problemelor prezentate. 
 Documentele supuse controluli: registrele de corespondenţă şi 
audienţă, scrisori şi răspunsurile trimise solicitanţilor, anchetele sociale 
etc. 
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 Actele normative care reglementează problemele de la fiecare 
capitol sunt cuprinse în anexă şi împreună cu celelalte documente cu 
caracter permanent trebuie să constituie un dosar special, atât la 
director, cât şi la contabil, ţinând seama de atribuţiile specifice pe care 
le are fiecare. 
 Întrucât, pe parcurs, unele acte normative sau instrucţini ale 
structurilor deliberative ale SNCRR se pot modifica sau abroga, se va 
avea în vedere urmărirea şi aplicarea ultimelor acte normative în 
vigoare, care vor fi puse la dispoziţia CCCF de către consilierul juridic. 
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